SOMMERKLUBBEN – 2020
Vi ønsker alle nye førsteklassinger velkommen til Aktivitetsskolen Gamlebyen!
I ukene 32 og 33 har vi sommerklubb som et fast tilbud til barna i skolens sommerferie. Når barna fra 2.- 4.
klasse er på tur, er førsteklassingene for seg selv. Dette gir de nye barna en rolig og trygg start på
Aktivitetsskolen Gamlebyen (AKS).
De vil i denne perioden lære en viktig regel: Det er å si ifra når de kommer og når de går hjem. Barna vil bli
kjent med uteområdet på AKS og få innarbeidet at de ikke må forlate området på egen hånd.
Oppmøte på AKS for dagen
Reglene for smittevern har tre nivåer, og nå er skolene på gult nivå. Dette vil i praksis si at barn kun kan
blandes på samme trinn og at foresatte ikke kan komme inn på skolen. Derfor må levering av barn skje ved å
møte en av AKS-medarbeiderne ute.
Det vil være mulig å levere barn mellom 08:00 – 10:00. Etter dette tidspunktet kan det lages nærmere avtale
med oss pr. telefon 95 76 45 97. Enkelte dager gjelder andre oppmøtetider – se vedlagte program.
Ved ekstra utfordrende tilfeller, hvor barn helst vil ha en foresatt med seg inn på AKS, må det avtales unntak
med ansatte. Det kan maksimalt være tre foresatte om gangen inne på basen.
Henting av barn skjer ved å henvende seg til den voksne som er ute med blå vest med påskriften"utkryss".
Utkryssingsansvarlig befinner seg som regel ved skoleporten. Etter kl 13:30 ring kun mobilnummeret.
Det blir lagt opp til aktiviteter som baking, kunst og håndverk, lek og piknik i Ruinparken, noen turer og
forskjellige formingsaktiviteter etter barnas ønske.
Noen praktiske opplysninger:
 Aktivitetsskolen åpner 3. august, og barna begynner etter hvert som de er påmeldt.
 Åpningstider er kl. 08:00 - 17:00 (når det er sommerklubb).
 Barna skal ha med seg matpakke og drikke til et måltid hver dag.
 Barna bør ha merket skiftetøy som de skal benytte på AKS. På varme dager kommer vi til å ha en
vannspreder ute i skolegården eller hagen.
 Barna bør ha med solkrem hvis det er ønskelig, badetøy og håndkle.
 AKS holder stengt 13. og 14. august på grunn av planleggingsdager
 Første skoledag er 17. august. Foresatte følger selv barna til skolen ved oppmøte ute i skolegården
første skoledag
Vedlagt finner dere aktuelt programalternativ for uke 32 og 33. Vi tar forbehold om endringer!
Programmet gjelder kun for 1. klassingene som starter i august!
Kontakt oss hvis det er noe du lurer på.
Med vennlig hilsen

Dantcho Petkov
baseleder og fungerende leder v/Aktivitetsskolen
Tlf. AKS: 23 47 24 66
Mob. AKS: 95 76 45 97
dantcho.petkov@ude.oslo.kommune.no

Vi ser fram til å bli kjent med nye barn og foresatte.

AUGUST 2020 – PROGRAM FOR FØRSTEKLASSINGER

Uke 32
Mandag, 03.08.

Tirsdag, 04.08.

Onsdag, 05.08.

Torsdag, 06.08.

Hva skjer
De nye førsteklassinger er på AKS. Vi er på huset og tar imot de
nye barna som skal begynne i 1. klasse og har fokus på at de nye
barna som starter fra uke 32 blir godt kjent med de barna som
allerede er på aks og bli kjent med AKS lokalene. Fri lek ute i
Ruinparken og inne. Formingsaktiviteter.Bli trygge og kjent med
skolens utemiljø og omstendigheter. Store deler av dagen er vi på
AKS og vi har gjennomgang av grunnleggende regler og rutiner
som vi har på AKS.
Fri konstruksjonslek, spill og formingsaktiviteter.
Aks serverer tomatsuppe med knekkebrød!
Balldag. Vi legger opp til forskjellige aktiviteter og lek med ball.
Senere tar barna en tur i Ruinparken og har gjennomgang av
rutiner og regler for lek i parken. Hvordan
går vi til parken? Piknik i Ruinparken
fordelt trinnvis. Det serveres brødmat
Formingsaktiviteter med tema Sommer.
Fri lek ute og i parken
Vaffeldagen!
Vi er på Aktivitetsskolen.
Førsteklassingene skal få muligheten til å
prøve AKS sine sykler ut i skolegården
mens de eldre barna er på turer. Det
utelukkes ikke at 1. kl. barna også kan gå
en tur i nærmiljøet.
Vafler til alle på aks i løpet av dagen.
Vi besøker Norsk Opera og Ballett i Bjørvika
https://operaen.no/artikler/barn-og-unge2/

Fredag, 07.08.

Oppmøte senest 09:30!
Pga. korona-tiltakene må vi ha 2 besøksgrupper. Vi fordeler
barna i 2 grupper etter at oppmøtefristen har gått ut. Derfor er det
viktig å komme i tide. Første gruppen drar kl 10:00. Begge
gruppene er tilbake på AKS innen kl 14:00.
Resten av dagen blir det frilek, forskjellige aktiviteter både ute
og inne etter barnas ønske
Mat og kos!
Førsteklassingene er på AKS. Muffinsdagen! Barna lager og
pynter sin egen muffins.
Formingsaktiviteter. Frilek ute enten i parken eller i skolegården.
Det kan være flere små aktiviteter både ute og inne som vi finner
på i løpet av dagen.
Pizzaen som serveres senere på dagen,
tilberedes av de eldste barna på AKS i
samarbeid med voksne.
Film og popkorn fra 15:00 ut dagen

Husk
 1 matpakke og
drikke.
 Klær etter været

 1 matpakke og
drikke.
 Klær etter været

 1 matpakke og
drikke.
 Klær etter været

 1 matpakke og
drikke.
 Klær etter været

 1 matpakke og
drikke. AKS
serverer et måltid
 Klær etter været

Uke 33
Mandag, 10.08.

Tirsdag, 11.08.

Onsdag, 12.08.

Hva skjer
Tur til Sand-gård for alle 1.-4. klasse
OPPMØTE KL 09:00. Vi drar 09:30. INGEN VOKSNE PÅ
AKTIVITETSSKOLEN ETTER DETTE TIDSPUNKT!
Her besøker vi mange forskjellige dyrearter. Vi benytter
lekeapparatene.
Vi får servert grillmat, ferskbakte boller og saft.
Mer info: http://www.sand-gard.no
Vi er tilbake mellom kl. 15:30 / 17:00, alt avhengig av
trafikken denne dagen.
Gi oss beskjed hvis barnet ditt kan bli reisesyk, "tåler lite"

Sommer-OL i Ruinparken for alle
Det er lagt opp til 5 forskjellige øvelser. Barna går
rundt og prøver seg på de forskjellige banene.
Dette er allikevel frivillig!

Husk
. 1 matpakke og drikke. Hvis ønskelig
send 2 matpakker. Reisesyketabletter
(hvis det er behov)
Klær etter været
OPPMØTE 09:00

 1 matpakke og drikke.
 Klær etter været
 OPPMØTE senest 10:00


Vi er på skolen / Parken / tur i nærmiljøet/
Sommerklubbavslutning
Formingsaktiviteter, Gymsal, utelek og besøk i
skolenshagen. Barn og voksne på aks står fritt om
å finne ut sammen dagens innhold.
Fra kl 12:00 blir det grilling, saft og is. Diplom og medaljeutdeling i
forbindelse med gårsdagens Sommer-OL. Vi rydder og gjør
basene/klasserommene klare til første skoledag!
Hvis det er varme temperaturer ute, bader vi!

. 1 matpakke og
drikke
. Oppmøte for alle
09:00
. AKS serverer et
måltid

13. og 14. august er Aktivitetsskolen stengt, grunnet planleggingsdager

VI ØNSKER ALLE BARN LYKKE TIL MED
ÅRETS SKOLESTART 17. AUGUST!

